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نولوح سينك يف ةضماغ تاوَصأ
Mysterious Voices in Ḥolon’s Synagogue, Rendered from Hebrew

ةداحش بيسح .ب ةمجرت
يكنسله ةعماج

 ي888حابص888لا ة888قد888ص قح888سإ ن888ب )صر888ف( سرا888ف ا888هاور يت888لا ةّصق888لا هذ888هل ةي888بر888ع ةم888جر888ت يل888ي ا888م ي888ف
 ،اهحّق8ن ،ا8هّد8عأ يذ8لا ،)-١٩٤٤( ة8قد8ص مي8ماين8ب ىل8ع ة8يربع8لا8ب )م8نّر8م ،ي8نو8لو8ح ، -١٩٤٣( )يرفص8لا(
 ،٢٠١٧  طاب8ش ١ ،١٢٢٩-١٢٢٨ ن8يددع8لا ،ةر8ماس8لا راب8خأ - .ب .أ ة8ير8ماس8لا ة8يرود8لا  ي8ف ا8هر8شنو

٢٢-١٩ .ص

 اه8ّ8نإ :اه88عو88ن ن88م ةد88ير88ف ،بي88بأ ل88ت ي88بون88ج نو88لو88ح ةن88يد88م ي88ف ا8ً8ير88هش ني88تّر88م ردص88ت يت88لا ة88يرود88لا هذ88ه
 يربع88لا ّط88خلا88ب ة88ير88ماس88لا ةي88مارآلا وأ ة88يربع88لا :تا88يد88جبأ ع88برأ وأ طوط88خ ةع88برأ88ب تاغ88ل ع88برأ لمعت88ست
 ّط888خلا يأ ،يرو888شألا/ع8ّ88بر888ملا ّط888خلا888ب ةث888يد888حلا ة888يربع888لا ؛ة888ير888ماس888لا فور888حلا888ب موي888لا فورع888ملا ،م888يدق888لا
 ةي88نا88ملألاو ةيس88نرف88لا لث88م ىر88خأ تاغ88ل ا8ً8ناي88حأ( ة88يزيل88جنإلا ؛ي88برع88لا م88سر88لا88ب ةي88برع88لا ؛ي88لاح88لا يربع88لا
 .ينيتاللا ّطخلاب )ةينابسإلاو

 عَّزو8ُت ،ماظت8نا8ب ردص8ت ت8لاز ا8مو ،١٩٦٩ ماع8لا ر8خاوأ ذن8م رودص8لا ي8ف ة8ير8ماس8لا ة8يرود8لا هذ8ه تأد8ب
 اهي88ف نو88كرت88شم كان88هو ،ير88ما88س ة88ئام88نامث88لا ة88بار88ق ،نو88لو88حو سل88با88ن ي88ف ير88ما88س تي88ب ّل88ك ىل88ع ا8ً8ناّج88م
 ةّي888ح ت888لاز ا888م ،ة888يرود888لا هذ888ه .م888لاع888لا لود ّىت888ش ي888ف ،ة888ير888ماس888لا تا888سارد888لا888ب نيّمت888هملاو نيث888حاب888لا ن888م
 يل88888ْجن  ،)ينس88ح( تف88يو  )ني88مألا( مي88ماين88ب ،نيَقيقش88لا ةر88باث88مو صال88خإ لضف88ب رّوطت88تو ل88ب ال ،قزر8ُ8ت
.)١٩٩٠ يناثلا نوناك ٢٠ــ١٩٢٢ طابش ٢٢( يحابصلا ةقدص )نوصتر( يضار موحرملا

سدقلا يف موابلدنم ربعم تاونس”

 .تاّر8م ةّد8ع اهتعم8س ،ي8ل ة8فورع8م ت8نا8ك ا8هاد8حأ ،سينك8لا ب8ئاج8ع لو8ح ثالث8لا صصق8لا ةلسل8س تأر8ق

 ة8ياد8ب لب8ق ،سل8با8ن ي8ف م8يدق8لا سينك8لا ي8ف تعم888888ُس يت8لا تاو8صألا لو8ح ةّصق8لا ّنأ و8ه ه8لو8ق ُتددو ا8م

 .اب8يرق8ت ةن8س ن8ير8شع لب8ق ا8م ى8لإ ا8نديع8ُي اذ8ه .نو8لو8ح سين8ك ي8ف ىر8ج ه8باش8م ر8مأ8ب ين8تر888ّكذ ،ةالص8لا

 .انبابشو انابص ماّيأ ،ماّيألا كلن ركذت كّنأ ّكش ال

 ل8888خد8888ن ،نو8888لو8888ح ي8888ف ان8888توي8888ب قلغ8ُ888ن ّان8888ك ،ةنس8888لا َلاو8َ888ط  حسف8888لا ما8ّ888يأ رظتن8888ن ني8888ير8888ماس8888لا عيم8888جك ،ّان8888ك

 سل888با888ن ي888ف م888يز888ير888ج لب888ج ى888لإ ةّم888ث ن888مو ،سدق888لا ي888ف مواب888لدن888م ة888باّو888ب/ربع888م ى888لإ ر888فاس888نو ان888تاراي888س

 في8ك ،اًم8ئاد يسف8ن لأ8سأ ا8نأ .ةل8ما8ك ةن8س لاو8ط م8هر8ن م8ل ن8يذ8لا ان8برا8قأ ع8م حْسِف8لا دي8ع ي8ف كارت8شال8ل

 دن88عو ؛ة88طر88شلا كان88ه ت88نا88ك ،لاق8ُ8ي ّقح88لاو ،نك88لو ما8ّ8يأ ةر88شع ةّد88مل ،ما88يألا كل88ت ي88ف اًي88لا88خ اّني88ح كرت88ن ّان88ك
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 د8جن ّان8ك ،دالب8لا ي8ف َر8خآ صخ8ش ّلك8ل ةب8سنلا8ب دالب8لا جرا8خ كاذ8نآ نا8ك ثي8ح م8يز8ير8ج لب8ج ن8م ان8تدو8ع

 .ماحتقا نودبو ررض نودب ،ةملاس انتويب

 نك8لو نو8لو8ح ى8لإ ةدوع8لا ىل8ع ن8يردا8ق مو8ي ّل8ك انحب8صأو دود8حلا ت8لاز ،١٩٦٧ ماع8لا بر8ح دع8ب ،نآلاو

 تيب88لا م88حتقا اًم8888ِحتقم ّنأ ام8ّ8بر ،لبج88لا ىل88ع ان88توي88ب ي88ف نوك88ن امني88ب ،ان8ّ8نأ88ب ا88نرواس88ي م88ئاد فو88خ كان88ه

 .ةسارح دوجو نم مغرلاب هغرفأو

ناشوش نب ةلئاع

 ن8ب قاح8سإ و8ه ك8ل هر88ُكذأ نأ تددو ا8م .ا8ضَر88َع ه8تر8كذ ام8ّنإو ،ثّد8حتلا تدرأ ءيش8لا اذ8ه ن8ع سي8ل ،نك8ل

 ن888م م888هو هتل888ئا888ع ع888م )ق888باوط888لا ةدّدعت888م ةينك888س ةرام888ع( ان888نوكي888ش ي888ف مو888ي تاذ نك888س يذ888لا ،نا888شو888ش

 ةنه88م لوازو اًّد88ج ن8ّ8يدت88م ناس88نإ .اّبي88ط ا8ً8ناس88نإ قاح88سإ نا88ك .هللا هم88حر ،كان88ه تا88مو ،ةي88برغ88م لو88صأ

 .ي88برغ88ملا قاح88سإ اه88نارد88ج ىل88ط ّيح88لا ي88ف توي88ب موي88لا ّىت88ح كان88ه ،لّوألا زارط88لا ن88م نا888ّهد .ةزاتم88م

 تط8بر يت8لا تا8قالع8لا ي8ف ضو8خأ نأ د8يرأ ال .يف8ند8لا يبل8ش انق8يد8ص اهنكس8ي يت8لا ةّقِّش8لا ي8ف نك8س

 طق88ف ةد88حاو ة88يدوه88ي ةل88ئا88ع د88جاو88ت ةقيق88ح و88ه ،ة88قالع88لا ّزي88م ا88م ّنأ ى88لإ ةرا88شإلا يفك88ت نك88لو ،ان88ب هتل88ئا88ع

.نييرماسلا نم هلك ّيح يف شيعت

 رّوص8ت ك8ناك8مإ8ب .حسف8لا ديع8ل ا8نرف8س َما8ّيأ ،ّصا8خ لكش8ب ةل8ئاع8لا هذ8ه ىد8ل ىّل8جت ،اًدي8حو شيع8لا ىنع8م

 راج888شأ .“ه888لاي888ف ىل888ع” ومن888ي ي888تابن888لا راد888جلاو ،ةروجه888م تا888حا888س ،ةلفق888م تويب888لا باو888بأ ،ٍلا888خّ ي888ح

 ،تويب888لا تار888شع لو888ح ةنيكس888لا هذ888ه ل888ك ةأج888فو ،اي8ْ88نِدِك88888888َْسألا ،مع888ن .فطق8ُ88ت م888ل يت888لا رامث888لا888ب ةلّم888حم

 .ةايحلاب ّجِعي يذلا ناشوش نب قاحسإ تيب ءانثتساب

 ل88ك انيل88ع نا88ك ،ّمه88ملا .هن88با مر88بأو ه88صر88تو ،ه88يرور88ب مع88ن ،خآ ،ه88يرور88ب ،ت88يزور ،ه88تان88بو ل88جر88لا ر88كذ88ت ت88نأ

 .ةلمتحم لكاشم ةيأ يدافتل ةيرماس ريغ ةلئاع نكست ققشلا ىدحإ يف ّنأ ةطرشلا غالبإ ةنس

ةضماغلا تاوصألا

 ،دوهي88لا حس88ف ن88م ع88باسل88ل ي88لات88لا موي88لا ي88ف ،حسف88لا داي88عأ د88حأ ن88م ان88تدو88ع دع88ب ،ةّر88م تاذ ك88لذ ثد88ح

 نآلاو ،م88يز88ير88ج لب88ج ن88م ان88عو88جر88ل لّوألا موي88لا ك88لذ نا88ك .تيب88لا ى88لإ ةرايس88لا ن88م ان88ضار88غأ لق88ن دع88ب

 روعش888لا ين888كراش888ت ك8ّ88نأ ّن888ظأ .ي888ل ةب888سنلا888ب ةنس888لا ي888ف ا8ً88نز888ح ما8ّ88يألا رث888كأ ه888نإ888ف ة888حوتف888م دود888حلا ثي888ح

 .اّئيس اروعش رعشت ،هسفن

 ع8888م تنك8888س ،َبز8888عأ تن8888ك كاذ8888نآ .سدق8888لا ي8888ف مواب8888لدن8888م ة8888باو8888ب ن8888م ا88888888ًسأر ةر8888جألا ةراي8888س تل8888صو ،نذإ

 ،و8888ه اذ8888ه :ي88888ّمأ ت8888لا8888قو وهب8888لا ي8888ف انسل8888ج ،ى8888ناز8888888َح ّان8888ك ،و8888لَدو َْشن888888ِم ّيقيق8888شو هللا امهم8888حر ،ّيد8888لاو
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 ؟ان88ل نوي88ندرألا هّدع88ي نون88ج ّيأ يرد88ي ن88م ؟)ل88صألا ي88ف اذك88ه( ه88ياج88لا هنسل88ل شيع88ي ني88م ا88ي ،صال88خ

.بعاتملا نم يفكي امب اوماق ةنسلا هذه

 انيل88ع ياش88لا سوؤ88ك عّزو88ت ي88ه امني88بو ،ك88لذ دع88ب .هي88ف ان88نز88ح ‘قار88غإل’ ياش88لا ريضحت88ل ي888ّمأ تب88هذ

 .ةأجف لخدي ناشوش نب قاحسإ انراجب اذإو

 ،ه88يرور88ب :خرص88ي نا88ك في88ك ر88كذ88ت ك8ّ8نإ .ردا88ه يو88ق تو88ص ه88ل نا88كو ،انتّق88ش ل88باق88م هتّق888888ِش ،ا88نرا88ج نا88ك

 ةض888ير888ع ة888ماست888با .هقهق8ُ88ي م888ث !)!ك88888ِجْر8888َخ ش888م لود888ه ،تيبل888ع ي888تو888ف( ك888ل اوسي888ل ءالؤ888ه ،تيب888لا يل888خدأ

 في8ك” .ان8لا8ح ن8ع اًرسفت8سم ،اًعيم8ج انح8فا8صو ا8نوح8ن مّدق8ت ،نا8شو8ش ن8ب قاح8سإ ه8جو ىل8ه تمس8ترا

 مك8ّ8نأ ليم88ج ،ام88ئاد كراب88ملا هللا مك88كرا88ب ،ة88مال88سلا ىل88ع هلل دم88حلا ،ى88ناز88888َح مت88نأ اذا88مل ،؟لافت88حالا نا88ك

 .ي88بأ ه88لأ88س ؟قاح88سإ ا88ي ثد88ح اذا88م ؟اذا88مل .قاح88سإ لا88ق  ،“دع88ب اذ88هك حس88ف ي88ل نك88ي م88ل ،اري88خأ م88تد88ع

 ،- دي88لاقت88لا هُدالوأ مرتح88ي نأ ىل88ع صر88حو ،ا888ًعرو نا88ك ه8ّ8نأل نا88شو88ش ن88ب قاح88سإ فطلت88سا ي88بأ اًم88ئاد

.يدلاو بلط ؟حسفلا اذه يف كل لصح ام انل ِكحإ ،سلجإ ،انل ِكحإ

 ٌد88حأ رعش88ي م88ل .ي88تان88ب او88لأ88سإ ،ه88صر88ت ،ه88يرور88ب ،ت88يزور او88لأ88سإ ،مر88بأ ين88با او88لأ88سإ ،يت88جوز او88لأ88سإ”

 ن888ب قاح888سإ لا888ق ،“م888تد888ع ةلي888ل ّل888ك ي888فو ليل888لا ي888ف ا8888ّمأ اًراه888ن اًي888لا888خ ّيح888لا نا888ك .م888تر888فا888س مك8ّ88نأ888ب ّان888م

 ّنأ ودب8ي ،ا8نراج8ل ىر8ج اذا8م ،ةد8يد8ش ةش8هد8ب ر8خآلا وح8ن ّان8م د8حاو8لا رظ8ن .ةض8ير8ع ة8ماست8با8ب نا8شو8ش

 ّان8ك !ةّر8ملا8ب ان8ه نك8ن م8ل نح8ن” -  ي8بأ لءاس8ت “؟ا8ند88ُع ،اذا8م” .هيل8ع ر8ّثأ د8ق اًدي8حو هاض8ق يذ8لا عوب8سألا

“؟ثّدحتت اّمع ،دودحلا ءارو ،ميزيرج لبج ىلع

 .“ !ّط8ق ثد8حي م8ل ،حسف8لا اذ8ه ي8ف ان8ل ثد8ح ا8م نك8ل” -  نا8شو8ش ن8ب قاح8سإ كح8ض - “ُمل8عأ ،ُمل8عأ”

 ّان88ك ،ةلي88ل ّل88ك ي88ف” :لعفن88م توص88ب نا88شو88ش ن88ب قاح88سإ ىور .اب88يرق88ت اًع88م انّل88ك ان88لأ88س ،“ىر88ج اذا88م”

 اّون888غو تيب888لا ب888ناج888ب اوف888قو ا88888888ًسا888ُنأ ّنأ888ك ،ةي888لا888ع ةال888ص تاو888صأ ىل888ع حابص888لا تا888عا888س ي888ف قيفت888سن

 ردص888م اًّعبتت888م ُت888جر888خ ،تاو888صألا هذ888ه اهي888ف انعم888س يت888لا ى888لوألا ةليل888لا ي888ف .“ان888ناذأ ى888لإ ةر888شاب888م

 ،ين8ّنأ اّلإ ،سينك8لا ي8ف رو8ن نا8ك ا8م .تاو8صألا تعم888888ُس كان8ه ن8م .مكسين8ك تل8صو نأ ى8لإ ،تاو8صألا

 لب88ج ىل88ع نآلا نو88ير88ماس88لا88ف ؟تاو88صألا هذ88ه ا88م ،يسف88ن ي88ف تل88ق .نيّلص88م تاو88صأ تعم88س ،ب88ير ال88ب

 تاو88صألا ّنأل ؟صوصل88لا يّلص88ي ىت88م ذن88م ،يسفن88ل ُتل88ق ،ال نك88ل ؟ا88صوص88ل ءالؤ88ه نوك88ي د88ق ،م88يز88ير88ج

 .ةالص تاوصأ تناك

ةّرمتسم تاوصألا

 اهّل888ك نك888ل ،ذ888فاونل888ل ةم888طال888ملا حا888ير888لا تاو888صأ كل888ت نأ ُتنن888ظ .سينك888لا ي888لو888صو دن888ع تاو888صألا ِّتف888قو888ت

 فصتن888م ة888ياغ888لو ءاس888ملا ذن888م تاو888صألا تعم8888888ُس .ي888لات888لا موي888لا ي888ف مون888لا ن888م نّكمت888ن م888ل .ةقلغ888م ت888نا888ك

 ا88ه ،نآلاو .عوب88سألا لاو8َ8ط نا88ك اذك88ه .تاو88صألا تدّد88جت م88ث ،نيت88عاس88ل عاطق88نا نا88ك ك88لذ دع88ب .ليل88لا
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 نوّلص8ي او8نا8ك ن8يذ8لا لا8جر8لا ءالؤ8ه م8ه نم8ف ،م8يز8ير8ج لب8ج ىل8ع مكّل8ك متن8ك اذإ ،ي8ل اوك8حا اّل8ه ،متي8تأ

 تا888ماست888با ى888لإ بارغت888سالا لّوح888ت ا888م نا888عر8888888ُسو ،بارغت888سا888ب ر888خآلا ى888لإ ّان888م ّل888ك رظ888ن ؟مكسين888ك ي888ف

 .اضيأ ولَدو َْشنِم ،عيمجلا هعبت مث نيكحاضلا َلّوأ يبأ ناك .ائيشف ًائيش تّضرعا

 وح88ن تفت88لا م88ث  ي88بأ لا88ق ،“ر88سيو ة88لوهس88ب ةنس88لا يضمت88س مداق88لا حسف88لا ى88لإ ه8ّ8نأ د888ّكأت88م نآلا ي8ّ8نإ”

 .“اناشطع هنيرت الأ ،فيضلل ياش سأك يمّدق ،)هرفش( ةليمج اي :اًلئاق يّمأ


